REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ
SIEDZIBA FIRMY:
NAZWA FIRMY: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ
ORGAN REJESTRUJĄCY FIRMĘ: PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA
WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ NR 10608
ADRES FIRMY: 96-300 ŻYRARDÓW UL. PIĘKNA 10A M. 5
TEL. 603 051 820
Nr NIP 838-137-62-31
NR REGON: 140500381

DEFINICJE

1.

2.
3.

Sklep internetowy firmy WAGI-KASY JAN WASILEWICZ jest wyłącznie dla podmiotów gospodarczych oraz
osób prowadzących działalność gospodarczą, które kupują oferowane towary do dalszej odsprzedaży lub
na własny użytek. Sklep nie prowadzi sprzedaży dla konsumentów.
Podmiot gospodarczy: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca Umowę Sprzedaży
związanej bezpośrednio z prowadzeniem jej działalności gospodarczej i zawodowej.
Konsument: osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, zawierająca Umowę Sprzedaży nie
związanej bezpośrednio z prowadzeniem jej działalności gospodarczej i zawodowej.

4.

Sprzedawca: FIRMA: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ 96-300 ŻYRARDÓW UL. PIĘKNA 10A M. 5; Nr NIP 838137-62-31; NR REGON: 140500381 lub sklep internetowy Wagi-Kasy

5.

Regulamin sprzedaży internetowej: Poniższe treści zawarte pod nazwą: REGULAMIN SPRZEDAŻY
INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ

6.

Zawarcie Umowy Sprzedaży: dokonanie zakupu za pomocą strony internetowej www.elektrowag.pl

7.

Realizacja Umowy Sprzedaży: dokonanie zapłaty i odbiór zakupionego towaru

8.

Towar: przedmiot, usługa zakupione za pomocą transakcji ze strony internetowej na odległość z zachowaniem
postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ

9.

Gwarancja: dokument dołączony do sprzedanego Towaru, określający czasokres gwarancyjny jakiemu podlega
zakupiony Towar, sposób realizacji gwarancji, adres i kontakt serwisu gwarancyjnego.

10. Koszt wysyłki kurierskiej pobraniowej: koszt za przesyłkę kurierską Towaru za pobraniem całej kwoty za Towar
dokonanej przez kuriera przy dostawie Towaru
11. Wysyłka kurierska bez pobrania: wysyłka Towaru zapłaconego za pomocą przelewu bankowego
12. Zapłata gotówką: odbiór osobisty Towaru i zapłata gotówką
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

2.
3.
4.

Sklep internetowy firmy WAGI-KASY JAN WASILEWICZ jest wyłącznie dla podmiotów gospodarczych, które
kupują oferowane towary do dalszej odsprzedaży lub na własny użytek. Sklep nie prowadzi sprzedaży dla
konsumentów.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci komputerowej Internet.
Zakupów w sklepie internetowym mogą dokonywać wyłącznie podmioty gospodarcze kupujące oferowane
towary do dalszej odsprzedaży lub na własny użytek. Sklep nie prowadzi sprzedaży dla konsumentów.

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto, ceny netto pokazują się po wyświetleniu strony

z

opisem towaru
5.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

6.

Z chwilą złożenia zamówienia przez internet pomiędzy i firmą Wagi-Kasy zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
Wykonanie Umowy Sprzedaży przez Wagi-Kasy następuje w dniu odbioru przesyłki przez zamawiającego.

7.

Sklep internetowy http://www.elektrowag.pl prowadzi za pośrednictwem Internetu sprzedaż Towarów.

8.

Kupujący posiada prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od chwili
osobistego odbioru towaru lub osoby przez niego upoważnione, dostarczenia Towaru przez kuriera i
potwierdzenie odbioru przez Kupującego lub osoby przez niego upoważnione.

9.

Termin odstąpienia od umowy sprzedaży upływa w terminie 14 dni od chwili osobistego odbioru Towaru lub
osoby upoważnione przez Kupującego, dostarczenia Towaru przez kuriera i potwierdzenie odbioru przez Kupującego.
Po tym terminie Kupującego nie może odstąpić od umowy sprzedaży oraz dokonać zwrotu Towaru.

10. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący musi wypełnić czytelnie Oświadczenie Odstąpienia Od Umowy
Sprzedaży w/g wzoru zamieszczonego w załączniku znajdującego się na naszej stronie www.elektrowag.pl . Wypełnione
Oświadczenie Odstąpienia Od Umowy Sprzedaży należy niezwłocznie wysłać e-mailem na adres wagi@elektrowag.pl
lub pocztą na adres WAGI-KASY Jan Wasilewicz 96-300 Żyrardów ul. Piękna 10 a m.5. w terminie nie dłuższym niż 14
dni od chwili otrzymania Towaru.
11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Kupującemu przysługuje całkowity zwrot kosztów
Towaru oraz kosztów dostawy w terminie do 14 dni na podane przez niego konto bankowe. W/w czynności zwrotu kosztów
nastąpią dopiero po otrzymaniu z powrotem zakupionego Towaru Po spełnieniu powyższych warunków zostanie wykonana
faktura korygująca otrzymanego paragonu lub faktury i wysłana do Kupującego.
12. Zwrot towaru należy dokonać w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia powiadomienia przez Kupującego o
rozwiązaniu umowy sprzedaży: na adres WAGI-KASY JAN WASILEWICZ, 96-300 ŻYRARDÓW UL. PIĘKNA 10 A m.5.
13. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Kupujący pokrywa koszty przesyłki zwrotnej w wysokości 35,00 zł brutto za paczki
do 30 kg i 200,00 zł brutto w przypadku przesyłki na palecie o ciężarze w przedziale wagowym powyżej 30 kg do 150 kg,
Towar na palecie tzw. gabaryt w/g wspólnych ustaleń.
14. Zwrócony Towar nie może nosić śladów użytkowania oraz uszkodzeń jedynie poza śladami rozpakowania i sprawdzenia
zgodności z zamówieniem otrzymanego towaru oraz jego prawidłowego działania.

15. Warunkiem odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest zachowanie 14 dniowego terminu dostarczenia poprawnie
wypełnionego Oświadczenia Odstąpienia Od Umowy Sprzedaży oraz zwrotu towaru z dokumentami i dowodem zakupu
w terminie do 14 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
16. Opłaty za kontakt Kupującego za pomocą połączeń telefonicznych podczas dokonywania zakupu, otrzymywania
dodatkowych informacji o towarze nie są pobierane jako koszty dodatkowe przez Sprzedającego. W/w opłaty pobiera
dostawca ogólnie dostępnych usług telefonicznych telefonii stacjonarnej lub komórkowej w/g aktualnej taryfy operatora z
której korzysta Kupujący podczas prowadzenia rozmowy.
17. Odbiór Towaru przez Kupującego może nastąpić w sposób osobisty w siedzibie firmy adres: WAGI-KASY JAN
WASILEWICZ, 96-300 ŻYRARDÓW UL. PIĘKNA 10 A m.5. lub innym wspólnie uzgodnionym miejscu oraz za pomocą
przesyłki kurierskiej: 1) płatnej w formie za pobraniem należności kurierowi, 2) wysyłka i odbiór po dokonaniu przedpłaty
przelewem na konto bankowe Sprzedającego, 3) wysyłka i odbiór przy płatności przelewem z dłuższym terminem
płatności.
18. Okres gwarancji określony jest w osobnym dokumencie gwarancyjnym dołączonym do każdego Towaru i liczony jest od
daty wystawionej na dokumencie zakupu. W/w dokument zawiera zakres świadczeń związanych z gwarancją oraz
warunki jakie musi spełnić Kupujący
19. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub uszkodzenia przez Kupującego plomb gwarancyjnych, ingerencji w
konstrukcję Towaru, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania towaru,
gwarant może dokonać naprawę płatną po uprzedniej wycenie i uzgodnieniu z Kupującym.
DANE OSOBOWE
1.
2.

Wszelkie dane podawane w procesie składania zamówienia nie stanowią zbioru danych osobowych, gdyż służą
wyłącznie do zawarcia transakcji sprzedaży.
Firma WAGI-KASY JAN WASILEWICZ gwarantuje, że wszelkie dane podane w związku z zamówieniem zostaną
wykorzystane wyłącznie do zawarcia transakcji sprzedaży i nie będą przekazywane, użyczane ani odsprzedawane
innym podmiotom.

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROTU TOWARU
1.

Kupujący posiada prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od chwili
osobistego odbioru Towaru lub osoby przez niego upoważnione, dostarczenia Towaru przez kuriera i
potwierdzenie odbioru przez Kupującego lub osoby przez niego upoważnione.

2.

Termin odstąpienia od Umowy Sprzedaży upływa w terminie 14 dni od chwili osobistego odbioru Towaru lub
osoby upoważnione przez Kupującego, dostarczenia Towaru przez kuriera i potwierdzenie odbioru. Po tym terminie
Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży oraz dokonać zwrotu Towaru.

3.

W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Kupujący musi wypełnić czytelnie Oświadczenie Odstąpienia Od Umowy
Sprzedaży w/g wzoru zamieszczonego w załączniku znajdującego się na naszej stronie www.elektrowag.pl .
Wypełnione Oświadczenie Odstąpienia Od Umowy Sprzedaży należy niezwłocznie wysłać e-mailem na adres
wagi@elektrowag.pl lub pocztą na adres WAGI-KASY Jan Wasilewicz 96-300 Żyrardów ul. Piękna 10 a m.5. w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od chwili otrzymania Towaru.

…..…………………………… …………………………..

……………………………

miejscowość

data

Oświadczenie Odstąpienia Od Umowy Sprzedaży
(oświadczenie wypełnia się i wysyła do Sprzedającego w sytuacji zamiaru odstąpienia od Umowy Sprzedaży)

Kupujący ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa firmy, nr NIP

Adres firmy : ……………………… ………………………………………………………………………………………….
kod pocztowy, nazwa miejscowości

przy ul………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
nazwa ulicy
Numer i data zamówienia/numer faktury ………………………………………………………………………..

Data zawarcia Umowy Sprzedaży przez Kupującego ……………………………………….....................................................

Data odbioru towaru : ……………………………………………………………………………………………………………

Jako Kupujący odstępuję od Umowy Sprzedaży następującego towaru i usługi dodatkowej:

1)

……………………………………………………… szt: ………....

2)

………………………………………………………. szt: …………

3)

……………………………………………………… szt: ………....

4)

……………………………………………………… szt: ………....

Oświadczenie Odstąpienia Od Umowy Sprzedaży wysyłam pocztą na adres: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ,
UL.PIĘKNA 10A m. 5, lub adres e-mail: wagi@elektrowag.pl

96-300 ŻYRARDÓW,

ADRES BANKU I NR KONTA BANKOWEGO Kupującego: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na zwrot kwoty za towar na powyższy nr konta bankowego.

Data i czytelny podpis Kupującego:…………………………………………………………….

4.

Oświadczenie Odstąpienia Od Umowy Sprzedaży niezwłocznie powinno być wysłane pocztą na adres: WAGI-KASY
JAN WASILEWICZ, 96-300 ŻYRARDÓW, UL.PIĘKNA 10A m. 5, lub adres e-mail: wagi@elektrowag.pl

BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROTU TOWARU
1.

BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROTU TOWARU następuje z chwilą wykonania
w pełni Usługi Sprzedaży zawartej w Umowie Sprzedaży w terminie 14 dni od zakupu Towaru przez Kupującego i
poinformowania Kupującego przez Sprzedającego przed dokonaniem zawarcia Umowy Sprzedaży, że po wykonaniu
Usługi Sprzedaży po terminie 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.

Po terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący nie ma prawa odstąpienia od zawartej i wykonanej
Sprzedaży.

WARUNKI PŁATNOŚCI I KOSZTY DOSTAWY
1.

Ceny w sklepie internetowym http://www.elektrowag.pl są cenami brutto oraz pokazane są ceny netto (zawierają 23%
podatku VAT lub w przypadku wag medycznych 8% VAT) i są wyrażone w PLN.

2.

Realizacja zobowiązania Klienta następuje w momencie zaksięgowania wpłaty kwoty na rachunku bankowym
sklepu Wagi-Kasy. Od tego momentu liczony jest termin na realizację zamówienia przez Wagi-Kasy tj. zlecenie przesyłki
kurierskiej lub ustalenie terminu odbioru osobistego zamówionego towaru.

3.

Sklep Wagi-Kasy realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.

4.

Koszty transportu zamówionego Towaru określone prze firmę kurierską pokrywa Klient.

5.

Towar otrzymany drogą kurierską Kupujący powinien sprawdzić wizualnie przy kurierze czy przesyłka nie uległa
mechanicznemu uszkodzeniu w czasie transportu i niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zauważonych
uszkodzeniach oraz podpisać z kurierem Protokół Szkody wykonany przez kuriera. W przypadku uszkodzenia przesyłki
przez firmę kurierską i wykonania Protokołu Szkody przy udziale Kupującego, uszkodzony towar wraca z w/w
protokołem do sprzedającego i wysyłany jest powtórnie nowy taki sam Towar.

6.

Kupujący może sprawdzić przy kurierze zawartość przesyłki po uiszczeniu kwoty pobrania.

7.

Odbiór Towaru przez Kupującego może nastąpić w sposób osobisty w siedzibie firmy adres: WAGI-KASY JAN
WASILEWICZ, 96-300 ŻYRARDÓW UL. PIĘKNA 10 A m.5. lub innym wspólnie uzgodnionym miejscu oraz za pomocą
przesyłki kurierskiej: 1) płatnej w formie za pobraniem należności kurierowi, 2) wysyłka i odbiór po dokonaniu przedpłaty
przelewem na konto bankowe Sprzedającego, 3) wysyłka i odbiór przy płatności przelewem z dłuższym terminem
płatności.

8.

Koszty wysyłki kurierskiej, zakupionych towarów przez Kupującego o ciężarze paczki do 30 kg:

a)

w formie płatnej za pobraniem należności kurierowi – cena 26,00 zł brutto

b)

wysyłka i odbiór po dokonaniu przedpłaty przelewem na konto bankowe Sprzedającego – cena 22,00 zł brutto

c)

wysyłka i odbiór przy płatności przelewem z dłuższym terminem płatności – cena 22,00 zł brutto
Koszty wysyłki paletowej:
Paleta standard o masie powyżej 30 kg do 150 kg – w formie płatnej za pobraniem należności kurierowi 140,00 zł brutto
Paleta standard o masie powyżej 30 kg do 150 kg – wysyłka i odbiór po dokonaniu przedpłaty przelewem na konto
bankowe Sprzedającego 120,00 zł brutto
Paleta standard o masie powyżej 30 kg do 150 kg – wysyłka i odbiór przy płatności przelewem z dłuższym terminem
płatności 120,00 zł brutto
Paleta niestandardowa tzw. gabaryt wymiary podstawy większe od palety euro ( 100x80 cm) - do indywidualnej wyceny

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.

Sklep Wagi-Kasy przyjmuje zamówienia za pomocą strony internetowej http://www.elektrowag.pl 7 dni w tygodniu 24h
na dobę. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00. Zamówienia złożone w
weekendy i święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

2.

Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia
dostępnego na stronie http://www.elektrowag.pl .

3.

Sklepowi Wagi-Kasy przysługuje uprawnienie do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży bez podania
przyczyny.

4.

Po złożeniu zamówienia Kupującego otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia na adres e-mail wskazany w formularzu
kontaktowym. Potwierdzenie obejmuje w szczególności wszystkie informacje podane w zamówieniu, lista zamówionych
Towarów oraz cena.

5.

Przesyłki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sklep Wagi-Kasy nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia
powstałe z winy przewoźnika. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu..

6.

W przypadku niedostępności niektórych z oferowanych produktów w chwili złożenia zamówienia, sklep Wagi-Kasy
poinformuje niezwłocznie Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Po
otrzymaniu informacji Kupującemu przysługiwać będzie prawo anulowania zamówienia.

DOWODY ZAKUPU
1.

Dowodem zakupu jest Faktura VAT

2.

Sklep Wagi-Kasy załącza Fakturę VAT do każdej przesyłki.

3.

Do przesyłki z Towarem sklep Wagi-Kasy załącza Kartę Gwarancyjną producenta lub Głównego Dystrybutora oraz
niezbędną dokumentację, które należy przechowywać przez cały okres gwarancyjny towaru.

4.

Fakturę zakupu należy przechowywać przez okres gwarancyjny i w przypadku naprawy gwarancyjnej dołączyć kopię do
Gwarancji.
SPOSÓB REALIZACJI GWARANCJI

1.

Na Towary sprzedawane za pomocą sklepu internetowego http://www.elektrowag.pl obowiązuje gwarancja producenta
lub głównego dystrybutora Towaru. Naprawy gwarancyjne Towaru wykonuje wyłącznie serwis producenta lub głównego
dystrybutora Towaru, którego dane kontaktowe znajdują się na druku gwarancji .

2.

Po okresie gwarancyjnym istnieje możliwość naprawy w naszej firmie lub w innych dowolnych punktach serwisowych.

3.

Do złożenia zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący zobowiązany jest załączyć Kartę Gwarancyjną oraz kopię dowodu
zakupu Towaru - fakturę.

4.

Warunki gwarancji określa producent lub główny dystrybutor towaru, które zawarte są na druku gwarancji.
5.

Okres gwarancji towaru określony jest w osobnym dokumencie gwarancyjnym dołączonym do każdego towaru i
liczony jest od daty wystawionej na dokumencie zakupu. W/w dokument zawiera zakres świadczeń związanych z
gwarancją oraz warunki jakie musi spełnić Kupujący.

.
KOSZTY DODATKOWE

1.

Koszty wysyłki kurierskiej, zakupionych towarów przez Konsumenta o ciężarze paczki do 30 kg:
a)

w formie płatnej za pobraniem należności kurierowi – cena 26,00 zł brutto

b)

wysyłka i odbiór po dokonaniu przedpłaty przelewem na konto bankowe Sprzedającego –
cena 22,00 zł brutto

c)

wysyłka i odbiór przy płatności przelewem z dłuższym terminem płatności – cena 22,00 zł
brutto

2.

Paleta standard o masie powyżej 30 kg do 150 kg – w formie płatnej za pobraniem należności kurierowi
140,00 zł brutto

3.

Paleta standard o masie powyżej 30 kg do 150 kg – wysyłka i odbiór po dokonaniu przedpłaty przelewem
na konto bankowe Sprzedającego 120,00 zł brutto

4.

Paleta standard o masie powyżej 30 kg do 150 kg – wysyłka i odbiór przy płatności przelewem z
dłuższym terminem płatności 120,00 zł brutto

5.

Paleta niestandardowa tzw. gabaryt wymiary podstawy większe od palety euro powyżej100x80 cm –
wysyłka do indywidualnej wyceny i uzgodnienia wspólnie z Kupującym

6.

Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Kupujący pokrywa koszty przesyłki zwrotnej w wysokości 35,00 zł
brutto za paczki do 30 kg i 200,00 zł brutto w przypadku przesyłki na palecie o ciężarze w przedziale
wagowym od 30 kg do 150 kg, towar na palecie tzw. gabaryt w/g wspólnych ustaleń Sprzedającego i
Kupującego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące

